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 الفنية المهارات الترميز التفصيلية المهن

 الماليون المدراء 1211

 وساطة /العمليات دائرة مدير .1

 مالية

 تنفيذها على واإلشراف الخطط إعداد         668

 المالي التحليل         669

 والرقابة اإلشراف         670

 مصرفية أعمال مدير .2

 وتقييمها الخطط تنفيذ على واإلشراف التخطيط         671

 والتنبؤ التحليل         672

 والرقابة اإلشراف         670

 المشكالت وحل التواصل         673

 تأمين أعمال مدير .3

 والتطوير التخطيط         674

 والتفاوض التواصل         675

 والمتابعة اإلشراف         676

 مالي مدير .4

 المالي التحليل         669

 والرقابة المتابعة         677

 والتقييم اإلشراف         678

 حسابات مدير .5

 المالي التحليل         669

 والرقابة اإلشراف         670

 والتطوير التوجيه         679

 حسابات تدقيق مدير .6

 المالي التحليل         669

 التدقيق         680

 والتوجيه اإلشراف         681

 موازنة مدير .7

 المالي التحليل         669

 والمراجعة التدقيق         682

 والتوجيه اإلشراف         681

 مالية رقابة مدير .8

 والتدقيق الرقابة         683

 المالي التحليل         669

 والتوجيه اإلشراف         681

 بنك فرع مدير .1 والتأمين المالية خدمات فروع مدراء 1346
 واإلدارة التخطيط         684

 والتدقيق المتابعة         685



 والتوجيه القيادة         686

 مركزية عمليات مدير .2

 والتنفيذ التخطيط         687

 والمقارنة التدقيق         688

 واإلشراف المتابعة         676

 االئتمان على الرقابة مدير .3

 االئتمان على والتعديل

 والتقييم التدقيق         689

 والخدمات السلع توريد ووقف الديون استرداد إجراءات         690

 استثمار مدير .4

 االستثمار ترويج حمالت ادارة مهارات         691

 والتنظيم التخطيط         692

 والتحليل التدقيق         693

 التسهيالت مدير .5

 وصيانتها المكتبية الخدمة وعمليات والمرافق البنك ممتلكات جميع ادارة         694

 االستثمار عائد تقدير         695

 التخطيط         696

 بالنتائج والتنبؤ التحليل         697

 كفاالتتجاري ) تمويل مدير .6

 (بوالص و واعتمادات

 والتوقعا والتخطيط التقارير وتقديم المخاطر مراقبة         698

 الرئيسة األداء مؤشرات على ذلك وأثر المرجحة والموجودات المخاطر تقييم         699

 التخطيط         696

 والشروحات التقارير إعداد         700

 المحاسبون 2411

 (وإيرادات نفقاتعام ) محاسب .1

 المالي التحليل         669

 المالية المطالبات في والتمحيص التدقيق         701

 والنفقات االيرادات عناصر تحليل         702

 اإلنحرافات وتحليل الموازنات إعداد         703

 تكاليف محاسب .2

 المالي التحليل         669

 تنفيذه ومتابعة العمل تنظيم         704

 اإلنحرافات وتحليل الموازنات إعداد         703

 وأجور رواتب محاسب .3
 الوظيفية والمزايا الرواتب إدارة         705

 اإلجرائية العمليات تنفيذ         706

 حسابات( مراجع) مدقق .4
 ومراجعتها الحسابات تدقيق         707

 المالي التحليل         669

 موازنة منظم .5

 المالي التحليل         669

 الموازنات وإعداد االحتياجات تحليل         708

 اإلجرائية العمليات تنفيذ         706

 المالي التحليل         669 ضريبي مستشار .1 و المالي المجال في  المستشارون 2412



 اإلتفاقيات وصياغة تحليل         709 االستثمار

 مالي مراقب .2

 المالي التحليل         669

 المالية والبيانات الموازنات إعداد         710

 التدقيق         680

 مالي مستشار .3
 التدقيق         680

 التحليل         711

 ماليون محللون 2413

 مالي محلل .4

 وتحليلها المالية النسب احتساب         712

 واإلحصائي المالي التحليل         713

 المالية التقارير إعداد         714

 موازنة محلل .5

 وتحليلها المالية النسب احتساب         712

 والموازنات المالي التحليل         715

 المالية التقارير اعداد         716

 الماليون والتجار السندات وسطاء 3311

 سندات وسيط .1
 اإلجرائية العمليات تنفيذ         706

 التقارير إعداد         717

 أسهم وسيط .2
 اإلجرائية العمليات تنفيذ         706

 والمتابعة والتبويب التصنيف         718

 مالي سوق وسيط .3
 اإلجرائية العمليات تنفيذ         706

 والمتابعة والتبويب التصنيف         718

 والقروض االعتماد موظفو 3312

 اعتمادات موظف .1
 اإلجرائية العمليات تنفيذ         706

 المالي التحليل مهارة         719

  ينطبق ال كفاالت موظف .2

 بوالص موظف .3
 الطلبات تحليل         720

 اإلجراءات وتنفيذ المتابعة         721

 بأنواعها قروض موظف .4
 اإلجرائية العمليات تنفيذ         706

 والتدقيق التقييم         689

 اإلجرائية العمليات تنفيذ         706 االئتمان بطاقات موظف .5

3313 
 في االختصاصيين مساعدو

 المحاسبة

 عام دفاتر ماسك /حسابات كاتب .1

 وتنفيذها الحسابات عمل         722

 المالي التحليل         669

 .التقارير إعداد         717

 تأديات /حسابات كاتب .2
 المالي التحليل         669

 اإلجرائية العمليات تنفيذ         706



 والرقابة المتابعة         677

 مطالبات مدقق /حسابات كاتب .3

 مالية

 التدقيق         680

 المستندات تنظيم         723

 اإلجرائية العمليات تنفيذ         706

 (بنك) مصرف /صراف .4
 المحاسبية البنود  وتنظيم  والدفع القبض عمليات تنفيذ         724

 الفنية التقارير إعداد         725

 الخسائر ومقيمو مخمنو 3315

 عقارات مخّمن .1

 العقاريه المخططات قراءة         726

 جغرافيه منطقه كل في للعقارات السوقي السعر معرفة         727

 العقاريه المخاطر تقييم         728

 أراضي مخّمن .2

 العقاريه المخططات قراءة         726

 جغرافيه منطقه كل في للعقارات السوقي السعر معرفة         727

 العقاريه المخاطر تقييم         728

 مركبات مخّمن .3

 والموديل الصنع وسنة الفنيه الحاله حسب السوقيه المركبات أسعار تخمين         729

 اإلصالح وإجور المركبات قطع أسعار  تخمين         730

 المركبات حوادث عن الناتجه المخاطر تقييم         731

 732 تأمين مخّمن .4
 وسقوط والبراكين والزالزل والسرقه الحوادث عن الناتجه المخاطر وتقييم تحديد        

 الطائرات

 أثاث مخّمن .5
 السوقيه االثاث أسعار تخمين         733

 والفياضانات والسرقه الحريق حوادث مخاطر تقييم         734

 ومعدات آالت مخّمن .6
 الكهروميكانيك المخططات وتحليل قراءه         735

 الكهروميكانيكيه المخاطر وتقييم تحديد         736

  ينطبق ال فنية أعمال مخمِّن .7

 دالّل .8

 بيعها المراد المواد خصائص معرفة         737

 العمل وتقارير البيع تقارير إعداد         738

 البيع عملية إدارة         739

 التأمين مندوبو 3321

 عام /تأمين مندوب .1

 التأمين انواع كافة ادراك         740

 بالسوق المطروحه التأمينيه بالبرامج االلمام         741

 والتسويق البيع مهارات         742

 بحري /تأمين مندوب .2

 المستنديه االعتمادات فتح وفنيات بشروط اإللمام         743

 (FOB ,CIF) البحريه البيوع معرفة         744

 المخاطر حجم لتقدير البضائع تغليف بطرق االلمام         745

 البواخر وحركة سير خطوط االلمام         746



 جوي /تأمين مندوب .3
 للطائرات السوقية القيمة تخمين         747

 (للطائره االفتراضي العمر ,المحركات عدد ) بالطائرات الخاصة الفنيه باألمور المعرفة         748

 مركبات /تأمين مندوب .4

 والموديل الصنع وسنة الفنيه الحاله حسب السوقيه المركبات وأسعار أنواع تخمين         729

 اإلصالح وإجور المركبات قطع أسعار تخمين         730

 المركبات حوادث عن الناتجه المخاطر تقييم         731

 عقارات /تأمين مندوب .5

 العقاريه المخططات قراءة على المقدره         749

 جغرافيه منطقه كل في للعقارات السوقي السعر تخمين         750

 العقاريه المخاطر تقييم         728

 والتسويق البيع مهارات         742

 مصانع /تأمين مندوب .6

 الكهروميكانيك المخططات وتحليل قراءه         735

 الكهروميكانيكيه المخاطر تقييم         751

 والتسويق البيع مهارات         742

 حياة /تأمين مندوب .7
 والتسويق البيع مهارات         742

 التأمين بشركة الخاصه التأمينيه بالبرامج االلمام         752

 صحي تأمين مندوب .8
 الجماعي الصحي التأمين عن الناتجه المخاطر تحديد         753

 والتسويق البيع مهارات         742

 شحن أخطار تأمين مندوب .9

 المستنديه االعتمادات فتح وفنيات بشروط اإللمام         754

 والتسويق البيع مهارات         742

 المخاطر حجم لتقدير البضائع تغليف بطرق االلمام         755

 البواخر وحركة سير خطوط معرفة         756

 التجارية المبيعات مندوبو 3322

 خدمات تجارة وكيل .1
 والتسويق البيع مهارات         742

 التقارير اعداد         757

 الخدمات /تجاري مندوب .2
 والتسويق البيع مهارات         742

 التقارير إعداد         717

 الشراء مندوبو 3323

 مشتريات مندوب .1
 المعامالت وتدقيق الشراء طلبات تنظيم متابعة         758

 العقود يمثلها التي للشركات الفنية العمل تقارير إعداد         759

 خدمات استئجار /تأجير مندوب .2

 الزبائن وعناوين بأسماء قوائم وتصنيف وتبويب جمع         760

 وإتمامها وأسعارها الزبائن يرغبها التي الخدمات أنواع وتحديد تقديم         761

 الفنية العمل تقارير إعداد         762

 الخدمات تأجير مجال في مهاراتهم         763

 عام /تجاري وسيط .1 التجاريون الوسطاء 3324
 الشراء أو البيع وتفويض والمشترين البائعين بين التوسط مهارات         764

 وتوثيقها والمرتقبين، الحاليين الزبائن بيانات وقاعدة الزبائن سجالت إعداد         765



 األسواق في أسعارها ومتابعة أسعارها، وتثبيت والشراء، البيع أوامر وتصنيف تبويب         766

 عليها المتفق العمولة وتحصيل الفواتير، وتحرير والعقود النماذج تعبئة مهارات         767

 التأمين وكالء و وسطاء .2

 التأمين انواع بكافة االلمام         768

 التأمين فروع بكافة الخاصه الفنيه باالمور االلمام         769

 والتسويق البيع مهارات         742

4211 
  المصارف في الصناديق امناء

 بهم المرتبطون والكتبة

 صندوق /حسابات كاتب .1

 اليومية المطابقات وإجراء المحاسبية القيود         770

 المالية والتحويالت المراجعة موازين اعداد         771

 وحفظها الوثائق تنظيم         772

 صندوق أمين .2
 والقبض الصرف عمليات         773

 التقارير إعداد         717

 عمالت صراف .3

 والقبض الصرف عمليات         773

 والتقارير البيانات إعداد         774

 المطلوبة للعملة المعادلة والقيمة تبديلها يتم التي العملة وفحص حساب مهارات         775

 الحساب تسوية بكشوف بيانات إعداد         776

 مالية أوراق صراف .4

 والقبض الصرف عمليات         773

 السياحية الشيكات تدقيق         777

 والتقارير البيانات إعداد         774

 كاشير /نقود صراف .5
 والقبض الصرف عمليات         773

 اإلجرائية العمليات         778

 به العمل والموقوف المزيف النقد واكتشاف النقد أوراق وفرز عد         779 نقود عّداد .6

 الحسابات وكتبة الدفاتر ماسكو 4311

 اإلجرائية العمليات         778 (مصرف) بنك /حسابات كاتب .1

 عام /حسابات كاتب .2
 المالي التحليل         669

 وتوثيقها المحاسبية القيود         780

 وأجور رواتب /حسابات كاتب .3
 اإلجرائية العمليات         778

 وتوثيقها المحاسبية القيود         780

 وإيرادات نفقات /حسابات كاتب .4
 اإلجرائية العمليات         778

 وتوثيقها المحاسبية القيود         780

 وسلف أمانات /حسابات كاتب .5
 اإلجرائية العمليات         778

 وتوثيقها المحاسبية القيود         780

 اقتطاعات /حسابات كاتب .6
 اإلجرائية العمليات         778

 وتوثيقها المحاسبية القيود         780



 ادخار صناديق /حسابات كاتب .7

 وتسليف

 اإلجرائية العمليات         778

 اإلدخار بصناديق الخاصة المحاسبية القيود         781

 اجتماعي ضمان /حسابات كاتب .8

 (اجتماعية تأمينات)

 اإلجرائية العمليات         778

 بالتأمينات الخاصة المحاسبية القيود         782

 ضريبة /حسابات كاتب .9
 اإلجرائية العمليات         778

 .بالضريبية الخاصة المحاسبية القيود         783

 واالحصاء والتأمين المالية كتبة 4312

 مالية وسندات أسهم كاتب .1
 اإلجرائية العمليات         778

 والتمحيص التدقيق         784

 تواقيع تدقيق كاتب .2
 التدقيق         680

 اإلجرائية العمليات         778

 تأمين كاتب .3
 اإلجرائية العمليات         778

 وتنفيذها الحسابات إعداد         785

 مالية كاتب .4
 اإلجرائية العمليات         778

 وتنفيذها الحسابات إعداد         785

 موازنة كاتب .5
 المالي التحليل         669

 اإلجرائية العمليات         778

 صحي تأمين كاتب .6
 اإلجرائية العمليات         778

 والتقارير البيانات إعداد         774

 

 

 

 

 


